
PASAL DEVELOPMENT  S.A
 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Αρ. ΓΕ.ΜΗ 861301000

Αρ. Μ.Α.Ε. 25148/06/Β/91/29  

∆ιεύθυνση έδρας εταιρίας  : Λ. Κηφισίας   116 & ∆αβάκη 1    Αθήνα ΤΚ  11526 

Εποπτεύουσα αρχή: 

∆ιεύθυνση  διαδικτύου Εταιρίας : 

Νόµιµος Ελεγκτής : 

Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου :

1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

        ποσά εκφρασµένα  σε Ευρώ         ποσά εκφρασµένα  σε Ευρώ

Ο Όµιλος Η Εταιρία Ο Όµιλος Η Εταιρία

30/06/2015 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2014 1.01-30.06.2015 1.01-30.06.2014 1.04-30.06.2015 1.04-30.06.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 391.554,78 419.823,65 102.228,59 113.802,43 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων από συνεχιζόµενες δραστηριότητες -5.457.728,18 -3.572.321,69 -5.443.712,91 -127.551,45

Επενδύσεις σε ακίνητα 131.531.355,25 137.567.299,20 54.091.525,25 57.236.469,20 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.618,29 5.355,91 0,08 0,08 Αποσβέσεις 53.150,13 47.761,71 12.708,15 12.549,66

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 234.205,02 28.461.701,56 35.748.551,39 63.833.377,58 Προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις από πελάτες 604.279,37 722.444,86 31,00 61,00 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 3.162.646,77 965.309,27 4.170.282,63 -1.038.038,14

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.337.473,85 1.195.280,21 6.498.365,92 6.671.329,22 δραστηριότητας

Ηµεροµηνία  έγκρισης  των  Ενδιάµεσων  οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο :

28 Αυγούστου 2015

Παναγιώτα Παπαναστασίου        Μη εκτελεστικό µέλος

Σωτήριος  Θεοδωρίδης                Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό µέλος

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών & Πίστεως,Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων

www .pasal.gr

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

από την 1
η
 Ιανουαρίου 2015 έως  την 30

η
 Ιουνίου 2015

Σύµφωνα µε την Απόφαση   4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες  που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της  PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Συνιστούµε λοιπόν στον  αναγνώστη,πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση 

διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης  του νόµιµου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Γρηγόριος  Ε.Παππάς ( Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.  25201)  Θεόδωρος Αποστολίδης             Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Παναγιώτης Τρουµπούκης          Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος

Με σύµφωνη γνώµη/Θέµα Έµφασης

Κων/νος Μαρκάζος                     Αντιπρόεδρος ∆.Σ. - Εκτελεστικό µέλος 

 Αντώνης  Χατζηκώστας             Εκτελεστικό µέλος

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.337.473,85 1.195.280,21 6.498.365,92 6.671.329,22 δραστηριότητας

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 303.360,18 102.737,62 242.175,51 18.299,34 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.631.049,34 2.727.542,03 1.419.054,12 1.524.607,67

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 134.407.846,74 168.474.643,01 96.682.877,74 127.873.338,85 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 28.121,39 53.957,43 0,00 0,00

Μετοχικό Κεφάλαιο 7.483.970,00 7.483.970,00 7.483.970,00 7.483.970,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 744.230,20 -211.710,24 596.351,84 -292.461,89

Λοιπά στοιχεία  Ιδίων Κεφαλαίων -7.467.107,70 -481.877,55 17.908.905,66 22.028.040,40 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -15.392.242,85 -288.299,79 -14.487.431,55 -431.819,59

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής(α) 16.862,30 7.002.092,45 25.392.875,66 29.512.010,40 Μείον:

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας(β) 943.661,66 1.028.762,60 - - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -271.430,77 -768.275,29 -260.136,99 -697.021,73

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 960.523,96 8.030.855,05 25.392.875,66 29.512.010,40 Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 -1.188,83 0,00 0,00

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 51.969.615,96 46.059.503,85 20.369.615,96 20.959.503,85 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  λειτουργικές δραστηριότητες (α) -14.502.203,97 -1.047.225,40 -13.992.884,71 -1.049.735,47

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.864.014,63 16.848.169,61 3.122.377,91 13.720.144,13 Επενδυτικές δραστηριότητες

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 70.209.470,93 95.080.574,03 46.836.398,31 63.122.498,35 Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 -21.300,00 -200.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.404.221,26 2.455.540,47 961.609,90 559.182,12 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -149.690,38 -42.303,55 -106.166,05 -9.830,67

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 133.447.322,78 160.443.787,96 71.290.002,08 98.361.328,45 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων-επιστροφές 35.970.095,61 10.005.350,69 32.250.253,61 10.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 134.407.846,74 168.474.643,01 96.682.877,74 127.873.338,85 από µείωση κεφαλαίου

Τόκοι εισπραχθέντες 48,99 4.225,66 26,51 4.050,07

1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 1.831.839,84 0,00 1.831.839,84

        ποσά εκφρασµένα  σε Ευρώ Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 35.820.454,22 11.799.112,64 32.122.814,07 11.626.059,24

Ο Όµιλος Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Συνεχιζόµενες  δραστηριότητες 1.01-30.06.2015 1.01-30.06.2014 1.04-30.06.2015 1.04-30.06.2014 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 14.084.063,43 3.619.170,48 14.084.063,43 3.619.170,48

Έσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων 1.076.671,20 1.320.440,78 451.891,95 596.759,62 Εξοφλήσεις δανείων -35.201.691,12 -13.198.251,27 -31.990.116,62 -13.179.156,77

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 804.165,34 718.155,48 446.908,67 361.899,70 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 -84.139,43 0,00 -84.139,43

Αποτέλεσµα από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -21.117.627,69 -9.663.220,22 -17.906.053,19 -9.644.125,72

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 200.622,56 1.088.667,02 223.876,17 932.198,05

Αποτέλεσµα πώλησης επενδυτικών ακινήτων 1.396.930,54 -625.101,86 1.396.930,54 -625.101,86 περιόδου (α) + (β) + (γ)

Μείον : ∆απάνες εκµετάλλευσης -5.714.883,12 -825.659,06 -5.425.955,43 -526.738,91 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 102.737,62 1.119.807,76 18.299,34 1.010.786,55

Μικτό αποτέλεσµα από την επενδυτική δραστηριότητα -2.437.116,04 587.835,34 -3.130.224,27 -193.181,45 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 303.360,18 2.208.474,78 242.175,51 1.942.984,60

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών -3.365.736,42 -676.653,37 -3.811.163,23 -983.983,37

αποτελεσµάτων ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων -5.457.728,18 -3.572.321,69 -5.160.649,17 -2.739.397,77

Κέρδη (ζηµίες)µετά φόρων  (Α) -7.139.834,57 -3.236.775,54 -6.969.569,59 -2.043.537,52 1)  Εταιρίες που ενοποιούνται και µέθοδος ενοποίησής τους

Κατανέµονται σε: α) Οι εταιρίες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα  ποσοστά συµµετοχής, που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.

Ιδιοκτήτες µητρικής -7.048.365,08 -3.231.582,85 -6.876.820,02 -2.038.804,56 Εταιρία Ποσοστό συµµετοχήςΜέθοδος ενοποίησης Εδρα εταιρίας

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -91.469,49 -5.192,69 -92.749,57 -4.732,96

PASAL DEVELOPMENT SA - Μητρική Ελλάδα

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 69.503,47 -130.096,23 127.031,94 -69.503,47 Ε.Μ.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε 88,48%Ολική ενοποίηση/άµεση συµµετοχή ΕλλάδαΛοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 69.503,47 -130.096,23 127.031,94 -69.503,47 Ε.Μ.Ε.Λ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε 88,48%Ολική ενοποίηση/άµεση συµµετοχή Ελλάδα

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) -7.070.331,10 -3.366.871,77 -6.842.537,65 -2.113.040,99 PASAL CYPRUS LTD 100,00%Ολική ενοποίηση/άµεση συµµετοχή Κύπρος

Κατανέµονται σε: SIBO SA 100,00%Ολική ενοποίηση/έµµεση συµµετοχή Ελλάδα

Ιδιοκτήτες µητρικής -6.985.230,17 -3.349.758,46 -6.761.439,70 -2.101.939,48 DEVART SA 100,00%Ολική ενοποίηση/έµµεση συµµετοχή Ελλάδα

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -85.100,93 -17.113,31 -81.097,95 -11.101,51 DORECO AE 100,00%Ολική ενοποίηση/έµµεση συµµετοχή Ελλάδα

MFGVR LTD 100,00%Ολική ενοποίηση/έµµεση συµµετοχή Κύπρος

Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά σε ευρώ -0,4709 -0,2159 -0,4594 -0,1362 ARVEN SA 100,00%Ολική ενοποίηση/έµµεση συµµετοχή Ελλάδα

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  επενδυτικών -3.312.586,29 -628.891,66 -3.782.901,24 -958.539,63 SYNTOP SA 100,00%Ολική ενοποίηση/έµµεση συµµετοχή Ελλάδα

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων MOLNTINI SA 100,00%Ολική ενοποίηση/έµµεση συµµετοχή Ελλάδα

Η Εταιρία ΚΑΜΙΝΟΣ ΑΕ 50,00% Καθαρή θέση Ελλάδα

Συνεχιζόµενες  δραστηριότητες 1.01-30.06.2015 1.01-30.06.2014 1.04-30.06.2015 1.04-30.06.2014 β) ∆εν υπάρχουν εταιρίες που δεν συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση

Εσοδα µίσθωσης επενδυτικών ακινήτων 657.984,88 890.138,17 264.338,52 394.820,08 γ) ∆εν υπάρχουν εταιρίες που δεν ενσωµατώθηκαν στην τρέχουσα περίοδο  στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ενώ είχαν ενσωµατωθεί 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 258.500,00 173.000,00 172.000,00 86.500,00 στην αµέσως προηγούµενη περίοδο εκτός της Εταιρείας TRASTOR Α.Ε..Ε.Α.Π που είχε ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης (σηµ. 4.4 )

Αποτέλεσµα από την επιµέτρηση στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες  Λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων  οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2014

3) Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρίας και των θυγατρικών της  υφίστανται  υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού 126.550 χιλ. ευρώ 

Αποτέλεσµα πώλησης επενδυτικών ακινήτων 587.603,54 -625.101,86 587.603,54 -625.101,86 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων   το υπόλοιπο των οποίων την 30.06.2015 είναι € 105.695 χιλ.

Μείον : ∆απάνες εκµετάλλευσης -5.098.634,89 0,00 -5.098.634,89 0,00 4) Η Μητρική εταιρία  δεν έχει ελεγχεί φορολογικά για τις χρήσεις 2009-2010. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των  οικονοµικών  καταστάσεων 

Μικτό αποτέλεσµα από την επενδυτική δραστηριότητα -3.594.546,47 438.036,31 -4.074.692,83 -143.781,78 των θυγατρικών της και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αναφέρονται στη σηµείωση 4.15

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων -4.365.407,51 -438.833,69 -4.620.529,41 -704.473,15 Οι εταιρίες του Οµίλου έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο

 των ανέλεκτων χρήσεων

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων -5.443.712,91 -127.551,45 -5.368.700,28 346.000,27 Η συνολική πρόβλεψη κατά την 30.06.2015 ανέρχεται σε € 296 χιλ για τον Οµιλο και σε € 262 χιλ για τη µητρική εταιρία

Κέρδη (ζηµίες)µετά φόρων(Α) -4.133.355,70 -159.940,18 -4.068.708,52 831.564,26 5) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 

Κατανέµονται σε: οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των  εταιριών.

Ιδιοκτήτες µητρικής -4.133.355,70 -159.940,18 -4.068.708,52 831.564,26 6) Οι συναλλαγές  και τα υπόλοιπα µε τα συνδεδεµένα µέρη την 30.06.2015, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π 24 , έχουν ως εξής:

      ποσά  σε χιλ. € Ο Όµιλος Η Εταιρία

α)  Έσοδα 614 625

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους(Β) 14.220,96 -26.618,72 25.889,44 -14.220,96 β)  Έξοδα 0 0

Συγκετρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) -4.119.134,74 -186.558,90 -4.042.819,08 817.343,30 γ)  Απαιτήσεις 0 5.633

Κατανέµονται σε: δ)  Υποχρεώσεις 548 550

Ιδιοκτήτες µητρικής -4.119.134,74 -186.558,90 -4.042.819,08 817.343,30 ε)  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 59 108

     της διοίκησης

στ)  Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0

Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά σε ευρώ -0,2761 -0,0107 -0,2718 0,0556 η)   Υποχρεώσεις πρός διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0 0

Κέρδη (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών  επενδυτικών αποτελεσµάτων  και συνολικών αποσβέσεων-4.352.699,36 -426.284,03 -4.614.096,09 -698.198,32 7) Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου  στον Οµιλο ήταν 26 άτοµα και στην Εταιρία ήταν 9 άτοµα 

(την 30.06.2014: 26 άτοµα και 9 άτοµα αντίστοιχα)

1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (8) Τα  Λοιπά έσοδα µετά από φόρους  αφορούν   διαφορές αποτιµήσεως τίτλων διαθεσίµων προς πώληση 69  χιλ. ευρώ για τον Οµιλο και 14 χιλ ευρώ για την εταιρία

        ποσά εκφρασµένα  σε Ευρώ        ποσά εκφρασµένα  σε Ευρώ

Ο Όµιλος Η Εταιρία 9) Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρίας που  κατέχονται είτε από  την ίδια  είτε από θυγατρικές 

και συγγενείς της επιχειρήσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 8.030.855,05 10.411.900,06 29.512.010,40 39.894.409,18 10) Η έµφαση, στη έκθεση επισκόπησης του Νόµιµου Ελεγκτή ,αναφέρεται στη ύπαρξη  ουσιώδους  αβεβαιότητας στη συνεχιζόµενη δραστηριότητας 

(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα) της εταιρίας.

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης -7.070.331,10 -3.366.871,77 -4.119.134,74 -186.558,90

(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης   περιόδου 960.523,95 7.045.028,29 25.392.875,66 39.707.850,28

 (30.06.2015 και 30.06.2014 αντίστοιχα)

Αθήνα , 28  Αυγούστου 2015

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ.& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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